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3. TEXTOS EN
TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació

 La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 d'abril  del 1997, d'acord amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament, admeté a tràmit el Projecte de Llei RGE
núm. 2199/97, sobre Col•legis Professionals.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris
disposen d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia
següent al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals , esmenes al
projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 14 de maig, a les 13 hores.

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger

MARIA ROSA ESTARÀS I FERRAGUT, Secretària
del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

CERTIFICA que el Consell de Govern de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, a la sessió
tinguda dia 7 de març del 1997, adoptà, entre
d'altres, el següent acord:

36.- Projecte de Llei de Col•legis Professionals.

A proposta del conseller de la Funció Pública i Interior,
el Consell de Govern adopta el següent acord:

"Primer. Aprovar el projecte de llei de Col•legis
Professionals.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears,
d'acord amb l'article 112 del Reglament de la Cambra, el projecte
de Llei de Col•legis Professionals."

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, se n'estén
aquesta certificació amb el vist-i-plau del Molt Hble. Sr.
President, que firm i segell a Palma, a dia 24 de març del 1997.

La Secretària del Consell de Govern:
Maria Rosa Estaràs i Ferragut.
Vist i plau
EL PRESIDENT:
Cristòfol Soler i Cladera.

A) 
PROJECTE DE LLEI DE COL•LEGIS

PROFESSIONALS

Exposició de motius

I

La societat balear de fi de segle aspira legítimament, i
cada vegada amb més insistència, a que els serveis que rep dels
diversos professionals tenguin un alt nivell de qualitat i a que la
pràctica professional sigui escrupolosa amb les normes
deontològiques. Per aquestes raons els ciutadans són
majoritàriament partidaris que els Col.legis Professionals serveixin
decididament els interessos generals en llur tasca d'ordenar i vigilar
l'exercici de la professió respectiva a fi de satisfer amb eficàcia
aquelles aspiracions. En l'evolució de les corporacions
professionals, sovint criticades pel seu distanciament respecte dels
problemes socials, sembla haver arribat l'estadi en que la seva
dimensió pública només pot justificar-se institucionalment si es
reforça el seu paper de col.laboradores dels poders públics, i
especialment de les Administracions públiques, i això tant en les
tasques de regulació i control de les activitats professionals com en
altres funcions d'interès general relacionades en les respectives
professions. Aquests plantejaments els acull la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears en el moment d'acometre la regulació
de les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels Col.legis
Professionals en aquells aspectes en que la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia li permeten intervenir normativament.

II

Conforme el que disposa l'article 11.11 de l'Estatut, a la
Comunitat Autònoma li corresponen les competències de
desenvolupament legislatiu i d'execució en matèria de corporacions
de dret públic representatives d'interessos econòmics i professionals,
que haurà d'exercir-les en el marc de la legislació bàsica de l'Estat
i, si pertoca, en els termes que aquesta estableixi. D'acord amb la
doctrina del Tribunal Constitucional, el Parlament de les Illes
Balears, en aprovar la present Llei, ha tengut presents, així doncs,
no tan sols els límits dels articles 36 i 139 del text constitucional,
sinó també els que dimanen de l'aplicació del títol de competències
que en favor de les institucions centrals de l'Estat estableix l'article
149.1.18 de la Constitució en raó de que els Col.legis Professionals
participen limitadament de la naturalesa d'Administracions
públiques, als efectes que aquelles institucions puguin fitxar les
bases del règim jurídic de les dites corporacions.

La manca d'una llei postconstitucional, que afronti de
forma acabada la definició d'allò que és bàsic en aquesta matèria, no
impedeix al legislador autonòmic el coneixement suficient de l'espai
de regulació del que disposa, actualment acotat per la Llei 2/1974
de 13 de febrer - de la qual cal induir els aspectes de naturalesa
bàsica amb la guia que proporciona la jurisprudència del Tribunal
Constitucional -, amb les modificacions introduïdes per la Llei
74/1978, de 26 de desembre, la Llei 12/1983, de 14 d'octubre, i el
Decret-Llei 5/1996, de 7 de juny. Necessàriament han de romandre
fora del poder normatiu de la Comunitat Autònoma les qüestions
relatives a l'exercici de les professions titulades, doncs la seva
regulació ultrapassa els límits del precepte estatutari abans
esmentat. 

III

Els Col.legis Professionals es caracteritzen
tradicionalment, i també a la present Llei, com a corporacions de
dret públic. Això no suposa la seva incardinació en la Administració
pública, però dona a entendre en la nostra cultura jurídica que
l'origen d'aquestes entitats és també públic i que les seves funcions
presenten una indubtable dimensió pública que propicia la
col.laboració amb els ens territorials per a la satisfacció dels
interessos generals. Des d'aquesta perspectiva, els Col.legis
Professionals regulats en aquesta Llei no solament assoleixen els
fins essencials que els hi són propis - ordenació de la professió i
defensa i representació dels interessos generals i col.lectius de la
professió -, sinó també es converteixen en ens col.laboradors de
l'Administració de la Comunitat Autònoma i, eventualment, d'altres
Administracions de les Illes Balears, de forma que es pugui predicar
d'aquells, fins i tot en alguns casos, la condició d'instruments per a
la consecució de determinats objectius quan llur especial vinculació
amb interessos o sectors socials ho faci aconsellable.
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IV

La present Llei neix amb la pretensió d'ésser el marc
normatiu estable que ha de guiar les institucions  autonòmiques en
la seva tasca de regulació i d'ordenació dels Col.legis radicats en
el territori de les Illes Balears. L'estructura del seu text delimita
els diversos blocs de qüestions objecte de regulació, d'acord amb
criteris de sistemàtica comunament acceptats.

Com a trets més significatius d'aquesta regulació poden
destacar-se els següents:

A) El reconeixement de la bifrontalitat típica dels
Col.legis Professionals, que implica la persecució de fins públics
al costat de fins de naturalesa privada o col.lectiva, i
paral.lelament el reforçament de la seva condició d'ens
col.laboradors dels poders públics, fent un èmfasi especial en
aquelles funcions de major rellevància social.

B) L'enfortiment dels mecanismes necessaris per tal que
les corporacions regulades en la present Llei puguin perseguir amb
eficàcia els objectius de millora de la finalitat dels serveis
professionals i d'atenció als consumidors i usuaris. La participació
dels col.legis en la formació dels professionals és, des d'aquest
punt de vista, una preocupació del Legislador balear.

C) L'adequació del procediment de creació de nous
col.legis professionals a les exigències derivades de la Constitució
i de l'Estatut d'Autonomia mitjançant la intervenció del Consell
Consultiu, el dictamen del qual oferirà els elements de judici
necessaris per a determinar si la conversió d'una determinada
professió en professió col.legiada es projecta d'acord amb l'interès
general i és respectuosa amb els drets i llibertats públiques
consagrats en el text constitucional.

D) El desplegament de les prescripcions necessàries per
assegurar que l'estructura interna i el funcionament dels col.legis
seran democràtics. La Llei fomenta la participació dels col.legiats
en la direcció i gestió de les seves respectives corporacions i
assegura que les decisions de més transcendència seran adoptades
pels òrgans assemblearis.

E) L'adequació de l'organització col.legial a les
peculiaritats de les Illes Balears, atesos el nombre actual de
corporacions i de col.legiats, i la distribució d'aquests en el
territori. Aquesta directriu es manifesta en una doble direcció.
D'una banda s'estableix un model segons el qual només podran
constituir-se col.legis professionals d'àmbit territorial coincident
amb el de la Comunitat Autònoma, la qual cosa suposa renunciar
a un sistema de corporacions d'àmbit insular i a la creació de
consells de col.legis o corporacions de segon grau. D'altra banda,
la Llei assegura la presència suficient i proporcionada dels
interessos dels professionals que resideixen en els territoris
allunyats de la capital en els corresponents òrgans de govern.

F) La garantia del principi de legalitat tant en el control
dels estatuts col.legials com en l'exercici de la potestat
disciplinària; en aquest darrer cas la Llei assegura la projecció, en
l'àmbit corporatiu, dels principis que regeixen l'exercici de la
potestat sancionadora de l'Administració, inclosos els aspectes de
procediment.

G) La innovació en el sistema de recursos contra els
actes col.legials amb la introducció d'un recurs corporatiu especial
que reforça la imparcialitat de la seva resolució.

Capítol I.- Disposicions generals

Article 1

Es regeixen per la present Llei els col.legis professionals
que desenvolupen llurs activitats exclusivament en el territori de les
Illes Balears.

Article 2

1. Els col.legis professionals són corporacions de dret
públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat al
compliment dels seus fins.

2. D'acord amb les lleis, el col.legis actuaran com a ens
col.laboradors  de l'Administració de la Comunitat Autònoma per
a la satisfacció dels interessos generals, sens perjudici de les
funcions que tenguin atribuïdes en matèria de representació i
defensa dels interessos professionals dels col.legiats.

3. Les corporacions regulades en la present Llei
subjectaran la seva actuació al Dret Administratiu quan exerceixin
potestats públiques.

4. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears garanteix
mitjançant la present Llei que l'estructura interna i el funcionament
dels col.legis seran democràtics.

Capítol II.- Constitució

Article 3

1. La creació de nous col.legis professionals, que suposi
l'extensió de l'organització col.legial a professions diferents
d'aquelles que ja la posseeixen, requerirà Llei del Parlament de les
Illes Balears.

2. El corresponent projecte de llei l'elaborarà el Govern a
petició formal de la majoria dels professionals interessats, en els
termes que reglamentàriament s'estableixin, i se sotmetrà al
dictamen del Consell Consultiu.

3. No es podrà constituir més d'un col.legi de la mateixa
professió dins l'àmbit territorial de les Illes Balears ni hi podrà haver
col.legis d'àmbit territorial diferent al de la Comunitat Autònoma.

Article 4

Els col.legis professionals que es constitueixin d'acord
amb aquesta Llei adquiriran personalitat jurídica des de l'entrada en
vigor de les seves normes de creació i tendran capacitat d'obrar des
de la constitució dels seus òrgans de govern.
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Article 5

1. Les denominacions col.legials hauran de respondre a
la titulació que tinguin els membres que en formin part i no
podran ni coincidir , ni ser similars a la d'altres col.legis
preexistents en l'àmbit territorial de les Illes Balears, ni induir a
error quant als professionals que els componen.

2. Els canvis de denominació hauran d'ésser autoritzats
per l'Administració de la Comunitat Autònoma en els termes que
reglamentàriament s'estableixin.

3. Sols les corporacions regulades en aquesta Llei
podran incloure en la seva denominació les paraules "col.legi",
"col.legi professional" o "col.legi oficial".

Capítol III.- Relacions amb l'administració  de la
Comunitat Autònoma

Article 6

1. Els col.legis professionals es relacionaran amb
l'Administració de la Comunitat  Autònoma per mitjà de la
Conselleria competent en la matèria en totes aquelles qüestions
que fan referència als aspectes corporatius i institucionals.

2. Pel que fa als continguts de cada professió, els
col.legis es relacionaran amb la Conselleria les competències de
la qual estiguin relacionades amb la respectiva professió.

3. Els dubtes en la determinació dels òrgans competents
seran resolts per la Conselleria a què es refereix l'apartat 1.

Article 7

1. El Govern i les conselleries competents per raó de la
matèria, podran delegar en els col.legis, mitjançant la norma
corresponent, l'exercici de funcions administratives relacionades
amb les finalitats corporatives o amb l'activitat professional dels
col.legiats. La norma de delegació haurà de determinar l'abast, el
contingut, les condicions i la durada d'aquesta, així com les formes
de control que es reserva l'Administració delegant i els mitjans
materials i econòmics que, si s'escau, es transfereixen.

2. Així mateix, podrà ésser anomenada als col.legis,
mitjançant el corresponent conveni, la realització d'activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis, que no impliqui dictar
resolucions.

Article 8

1. L'Administració de la Comunitat Autònoma podrà
subscriure amb les corporacions professionals regulades per la
present Llei convenis de col.laboració per a la realització
d'activitats d'interès comú i especialment per a la promoció
d'actuacions orientades a la defensa i promoció dels interessos
generals.

2. Les facultats que preveu l'apartat anterior i l'article 7
podran ser utilitzades pels Consells Insulars i d'altres entitats
locals en relació a actuacions compreses en els seus respectius
àmbits d'actuació. Les delegacions previstes en l'apartat 1 de
l'article 7 requeriran l'informe previ de l'Administració de la
Comunitat Autònoma.

Capítol IV.- Absorció, fusió, segregació i dissolució

Article 9

Es requerirà Llei del Parlament de les Illes Balears per a:

a) La fusió de dos o més col.legis que pertanyin a diferent
professió mitjançant la constitució d'un de nou o l'absorció per un
d'ells d'altres preexistents.

b) La segregació  d'un col.legi d'un altre o altres per al
qual des d'aqueix moment s'exigeixi titulació diferent a la del
col.legi d'origen.

Article 10

La dissolució d'un col.legi professional, llevat dels casos
en què vengui imposta directament per la Llei, es realitzarà per
acord col.legial adoptat segons els estatuts propis i haurà de
formalitzar-se per Decret del Govern, previ dictamen del Consell
Consultiu.

Capítol V.- Fins essencials i funcions

Article 11

Són fins essencials dels col.legis professionals:

a) L'ordenació de l'exercici de la professió en el marc  de
la llei.

b) La defensa i la representació dels interessos generals de
la professió, especialment davant els poders públics.

c) La col.laboració amb l'Administració de la Comunitat
Autònoma per a la satisfacció dels interessos generals.

d)La defensa i la representació dels interessos col.lectius
dels professionals.

Article 12

1. Per al compliment dels seus fins, els col.legis
professionals exerciran les funcions següents:

a) Regular i vigilar l'exercici de la respectiva professió.

b)Vetllar per l'ètica professional, fent complir les normes
deontològiques i protegint els drets dels ciutadans.

c)Vetllar per l'adequat nivell de qualitat de les prestacions
professionals dels col.legiats, tot procurant el respecte als drets i
interessos legítims dels destinataris d'aquelles.

d) Adoptar les mesures que condueixen a evitar
l'intrusisme professional, la competència deslleial i la publicitat
il.lícita.

e) Exercir la facultat disciplinària sobre els col.legiats.
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f) Aprovar els seus Estatuts i Reglaments de Règim
Interior.

g) Aprovar els seus pressuposts i regular i exigir les
aportacions econòmiques dels membres que en formen part.

h) Intervenir, com a mediador i en via d'arbitratge, en els
conflictes que per motius professionals se suscitin entre col.legiats
i, d'acord amb la normativa corresponent, entre els col.legiats i els
destinataris de les seves prestacions.

i) Visar els treballs professionals dels col.legiats en els
termes fitxats en les lleis i en els respectius estatuts.

j) Establir barems d'honoraris amb caràcter orientatiu.

k) Encarregar-se del cobrament dels honoraris
professionals amb caràcter general o a sol.licitud dels  col.legiats,
en els termes establerts en els respectius estatuts.

l) Emetre dictàmens en matèria d'honoraris
professionals.

m)Organitzar i desenvolupar activitats de formació i
perfeccionament per als seus col.legiats.

n) Col.laborar amb les universitats en la capacitació dels
professionals i facilitar la incorporació d'aquests a l'activitat
professional mitjançant les accions formatives corresponents.

o) Facilitar a l'Administració de Justícia, de conformitat
amb la legislació processal, l'exercici de la funció pericial.

p) Organitzar serveis comuns de caràcter professional,
cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d'interès per
als col.legiats.

q) Dur a terme totes les actuacions que siguin favorables
per als interessos corporatius i s'encaminin al compliment dels fins
col.legiats.

r) Qualsevol altra que estableixi la legislació bàsica.

2. Els col.legis exerciran les competències pròpies
autònomament dins dels límits de la llei i dels estatuts respectius.
L'exercici de les competències delegades s'adequarà al que prevegi
la norma de delegació.

Article 13

En relació directa amb les administracions de les Illes
Balears, els col.legis professionals acompliran les següents
funcions:

a) Exerciran les competències que rebin per delegació de
les esmentades administracions.

b) Informaran sobre els projectes i avantprojectes de
normes que elabori el Govern de la Comunitat Autònoma en
matèria de col.legis professionals, i seran oïts en el procediment
d'elaboració de disposicions de caràcter general que afectin
directament els interessos que representen.

c) Col.laboraran amb les administracions públiques
mitjançant la realització d'estudis, emissió d'informes, elaboració
d'estadístiques, participació en procediments d'arbitratge i
desenvolupament d'altres activitats relacionades amb els seus fins
que puguin ser sol.licitats pels òrgans competents.

d) Col.laboraran amb les administracions públiques en
la realització d'activitats educatives, de formació tècnica, de
perfeccionament professional o similars, especialment quan no
tenguin exclusivament els col.legiats com a destinataris.

e) Donaran suport, en els termes en què s'acordi, a les
activitats administratives de planificació, promoció, divulgació i
informació en matèries que afectin els drets culturals, econòmics
i socials dels ciutadans en conjunt.

f) Participaran en els òrgans assessors o consultius de les
administracions públiques en els termes que prevegi la normativa
corresponent.

Article 14

1. En el marc corresponent de la legislació sectorial, i
d'acord amb els estatuts respectius, les corporacions professionals
regulades en la present Llei podran impartir cursos de formació
orientats a la plena capacitació per a l'exercici de la respectiva
professió, amb el caràcter que legal o reglamentàriament es
determini.

2. En les activitats a les quals es refereix l'apartat anterior,
així com qualsevol altres de característiques similars, es respectaran
els drets i llibertats reconeguts a l'àmbit educatiu.

Article 15

A les seus i delegacions dels col.legis professionals es
prestarà el servei d'atenció al ciutadà en relació a les demandes
d'informació sobre les activitats corporatives i la prestació de
serveis professionals, i a les queixes o reclamacions dels
consumidors i usuaris.

Capítol VI.- Drets i deures dels col.Legiats

Article 16

1. Seran admesos com a membres d'un col.legi
professional els qui posseeixin la titulació acadèmica o professional
exigida i reuneixin els requisits establerts en les normes de la Unió
Europea, en les lleis i en els estatuts respectius.

2. La pertinença a un determinat col.legi professional serà
compatible amb l'exercici dels drets d'associació i sindicació,
d'acord amb la Constitució i les lleis.

Article 17

1. En els casos prevists per la legislació bàsica de l'Estat,
és requisit indispensable per a l'exercici de les professions
col.legiades trobar-se incorporat al col.legi professional
corresponent.

2. La incorporació al corresponen col.legi de les Illes
Balears per motiu del domicili professional únic o principal, serà
suficient per exercir en tot el territori de l'Estat.

3. D'acord amb la legislació estatal, i en els termes
assenyalats pels estatuts, els professionals que exerceixin
ocasionalment en un territori diferent al de la col.legiació, hauran de
comunicar als col.legis diferents al de la seva inscripció les
activitats que hagin de fer en les demarcacions pertinents.
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Article 18

La participació dels col.legiats en l'organització i
funcionament dels col.legis es desenvoluparà, com a mínim, a
través de les vies següents:

a) El dret de sufragi actiu i passiu per a l'elecció de
membres dels òrgans de govern.

b) El dret a promoure actuacions del òrgans de govern
mitjançant iniciatives formulades d'acord amb els estatuts.

c) El dret a crear agrupacions representatives d'interessos
específics en el si dels col.legis, sotmesos en tot cas als òrgans de
govern d'aquests.

d) El dret a remoure els titulars dels òrgans de govern
mitjançant vots de censura, en els termes fixats pels estatuts.

Article 19

Els membres dels col.legis professionals adequaran
l'actuació professional i corporativa als deures establerts en els
estatuts corresponents i en la normativa professional que els afecti.

Capítol VII.- Estatuts col.Legials

Article 20

1. Els col.legis professionals aprovaran els estatuts
propis amb autonomia, sense més limitacions que les que imposi
la Constitució i la resta d'ordenament jurídic.

2. Els estatuts, en el marc de la present Llei, regularan si
més no les qüestions següents:

a) La denominació, la seu, el domicili, l'àmbit territorial
i, si n'és el cas, les delegacions territorials dels col.legis.

b) Els drets i deures dels col.legiats.

c) Els requisits per a l'accés a la condició de col.legiat i
les causes de denegació, suspensió o pèrdua d'aqueixa condició.

d) La denominació, la composició i la forma d'elecció
dels òrgans de govern, i els requisits necessaris per fer-ne part.

e) Les competències i el règim de funcionament dels
òrgans col.legials.

f) El règim econòmic.

g) El règim disciplinari.

h) El sistema d'impugnació i de revisió de les
resolucions dels òrgans de govern.

i) El règim de dissolució.

3. Els estatuts atribuiran la representació del col.legi al
Degà, al President, al Síndic o al càrrec equivalent.

Article 21

1. Cada col.legi comptarà amb un òrgan assambleari
compost de tots els col.legiats, el qual serà el màxim representant de
la voluntat corporativa i al qual correspondrà, en tot cas, l'aprovació
dels estatuts, de la normativa electoral i del pressupost, així com
l'elecció dels principals òrgans de govern.

2. La direcció i l'administració de cada corporació
correspondrà a un òrgan col.legiat de caràcter executiu, els membres
del qual hauran de ser elegits per tots els col.legiats.

3. En regular la composició dels òrgans col.legiats de
caràcter executiu i consultiu, els estatuts hauran d'assegurar la
presència suficient i proporcionada de representants de les
delegacions territorials en les que s'organitzi el col.legi.

Article 22

1. Els col.legis professionals comunicaran a la Conselleria
competent en aquesta matèria en els termes que es determinin
reglamentàriament:

a) El text oficial dels estatuts i les modificacions que s'hi
facin.

b) Les persones que integren els òrgans de govern
corresponents.

2.Els estatuts se sotmetran al control de legalitat. Si el
superen, s'inscriuran en el registre de col.legis i es publicaran al
butlletí oficial de la Comunitat Autònoma.

3. Reglamentàriament es determinarà el procediment
d'aprovació dels estatuts.

Capítol VIII.- La potestat disciplinària

Article 23

1. La potestat disciplinària dels col.legis professionals
sobre els col.legiats que incorrin en infracció en l'exercici de la seva
professió o en la seva activitat corporativa es desenvoluparà d'acord
amb els principis que regeixen la potestat sancionadora de les
Administracions Públiques i que per llur naturalesa siguin aplicables
a les corporacions regulades en la present Llei.

2. No es podrà sancionar disciplinàriament ningú sense
que se n'hagi tramitat el procediment corresponent.

Article 24

1. Són infraccions:

a) Les vulneracions de les normes deontològiques de la
professió.

b) Les vulneracions de les normes dictades en matèria
d'ordenació de l'exercici professional i de les activitats corporatives.

2. Els estatuts de cada col.legi, directament o per remissió
als estatuts generals de la respectiva professió, especificaran i
detallaran el quadre d'infraccions previst en l'apartat anterior, i les
classificaran en molt greus, greus i lleus. 
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Article 25

1. A més del que disposa l'article anterior, els estatuts
contendran en matèria disciplinaria, com mínim, les previsions
relatives a les qüestions següents:

a) Les sancions aplicables als diversos tipus
d'infraccions.

b) Els òrgans competents per iniciar,instruir i resoldre el
procediment sancionador.

c) Les regles generals que ha de seguir el procediment
sancionador.

d) Els terminis de caducitat del procediment i de
prescripció de les infraccions i les sancions.

2. D'acord amb allò que es disposa a la lletra c) de
l'apartat anterior, la regulació dels procediments respectarà:

a) La deguda separació entre les fases instructora i
sancionadora.

b) L'existència d'un tràmit d'audiència al presumpte
responsable.

3. La suspensió en l'exercici de la professió o l'expulsió
del col.legi només es podrà acordar en virtut d'infracció molt greu.

Article 26

1. Els actes i resolucions dels col.legis professionals
subjectes al Dret Administratiu seran objecte de recurs ordinari
davant l'òrgan superior jeràrquic que determinin els respectius
estatuts, d'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.

2. Això no obstant, els estatuts podran atribuir la
competència per resoldre el recurs ordinari a un òrgan col.legial
dotat d'autonomia funcional.

3. El recurs ordinari podrà ésser substituït en els estatuts
per un recurs corporatiu especial, de caràcter potestatiu, que haurà
d'interposar-se, en el termini d'un mes,davant la Comissió Mixta
de Garanties de la Conselleria competent en la matèria de col.legis
professionals.

4. La Comissió Mixta de Garanties, que estarà integrada,
en cada cas, per tres membres del col.legi del que emani l'acte
impugnat i per tres representants de l'Administracióde la
Comunitat Autònoma, actuarà amb autonomia funcional i resoldrà
les impugnacions d'acord amb criteris d'imparcialitat.

Article 27

Correspon a les respectives Administracions públiques de
les Illes Balears la competència per resoldre els recursos ordinaris
que s'interposin contra els actes col.legials que hagin estat dictats en
l'exercici de competències delegades per les administracions
esmentades.

Article 28

1.Contra els actes que resolguin el recurs ordinari o el
recurs corporatiu regulat en l'article anterior, i també contra els
actes i resolucions dels col.legis subjectes al Dret Administratiu que
posin fi a la via administrativa, es podrà interposar el recurs
contenciós-administratiu en els termes establerts a la legislació
reguladora d'aquesta jurisdicció.

2. La interposició del recurs extraordinari de revisió, la
revisió d'ofici i el règim dels actes presumptes dels col.legis, es
regiran d'acord amb allò que estableix la Llei 30/1992, de 26 de
novembre.

Article 29

1. Perquè produeixin efectes jurídics, els estatuts, les
disposicions deontològiques o d'ordenació de l'exercici professional
i les normes electorals que dictin els col.legis regulats en aquesta
Llei s'hauran de publicar al butlletí oficial de la Comunitat
Autònoma.

2. L'eficàcia dels actes i de les resolucions dels òrgans
col.legials, i les circulars i les disposicions no incloses a l'apartat
anterior, es regirà d'acord amb allò que preveuen els estatuts
respectius.

Caqpítol X.- Registre de col.Legis professionals

Article 30

1. Es crea el Registre de Col.legis Professionals com a
instrument de publicitat de les dades i de les actuacions de les
corporacions professionals regulades en aquesta Llei.

2. En els termes que reglamentàriament s'estableixin
accediran al registre:

a) Els estatuts dels col.legis professionals i les
modificacions que s'hi facin.

b) Els reglaments de règim interior i les modificacions que
s'hi facin.

c) Les persones que en cada moment integrin els òrgans
de govern.

d) Els actes que per disposició legal o reglamentària hagin
de ser objecte d'inscripció o d'anotació.

Disposició addicional primera

1. Les delegacions o demarcacions de col.legis
professionals d'àmbit estatal o supraautonòmic, que disposin
d'òrgans de govern elegits democràticament pels col.legiats
residents a les Illes Balears, tendran la mateixa consideració que les
corporacions regulades en la present Llei  per a actuar com a
col.laboradores de les Administracions de les Illes Balears, als
efectes del que disposen els articles 7,8 i 13 de la present Llei.

2. El Govern de la Comunitat Autònoma promourà que les
delegacions o demarcacions a les Illes Balears de col.legis d'àmbit
estatal o supraautonòmic adoptin les mesures necessàries per a la
prestació del servei d'atenció al ciutadà previst a l'article 15
d'aquesta Llei.
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Disposició addicional segona

1. Les delegacions o demarcacions de col.legis
professionals d'àmbit estatal o supraautonòmic podran segregar-se
per a constituir col.legis independents.

2. La segregació requerirà Decret del Govern, previ
dictamen del Consell Consultiu.

Disposició addicional tercera

Els col.legis regulats en la present Llei tendra, en els
Consells generals de les seves respectives professions, la
intervenció que la legislació de l'Estat els hi assigni.   

Disposició addicional quarta 

Els col.legis oficials de funcionaris que exerceixin
exclusivament les seves normes específiques i, supletòriament, pel
que disposa la present Llei.

Disposició addicional cinquena 

1. En els procediments d'elaboració de projectes
normatius que suposin la modificació de la present Llei o de les
disposicions reglamentàries que la desenvolupin 
directament, el conseller competent en matèria de col.legis
professionals convocarà la reunió d'una conferència de Degans,
Presidents i Síndics, per tal d'examinar en comú les qüestions que
suscitin les reformes projectades.

2. La conferència serà presidida pel Conseller i podrà
acordar les seves regles de funcionament. Els seus acords no
tendran caràcter vinculant.

Disposició addicional sisena

El Govern de la Comunitat Autònoma vetllarà perquè,
en els casos en què legalment correspongui, els funcionaris al
servei de l'Administració sanitària estiguin incorporats als
respectius col.legis professionals.

Disposició transitòria única

Els col.legis professionals actualment existents en el
territori de les illes Balears compliran les obligacions registrals
que dimanen de la present Llei i hi adaptaran el estatuts, en el
termini d'un any, comptat a partir de la seva entrada en vigor.

Disposicions finals

 Primera

Es faculta al Govern perquè en el termini de sis mesos
comptats a partir de l'entrada en vigor de la present llei dicti el
reglament general per a l'aplicació d'aquesta.

Segona

La present Llei entrarà en vigor al mes de la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

Marratxí, 7 de març de 1997.
El conseller de la Funció Pública i Interior:
José A. Berastain Diez
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou.

3.6. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2190/97, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears, relativa als Criteris Generals per a
l'elaboració del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears
aprovat pel Consell de Govern.  (Mesa de 23 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2193/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa als Criteris Generals per a l'elaboració del Pla Director
Sectorial Energètic de les Illes Balears aprovat pel Consell de
Govern.  (Mesa de 23 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2194/97, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
als Criteris Generals per a l'elaboració del Pla Director Sectorial
Energètic de les Illes Balears aprovat pel Consell de Govern.  (Mesa
de 23 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2196/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa als Criteris Generals per a l'elaboració del Pla Director
Sectorial Energètic de les Illes Balears aprovat pel Consell de
Govern.  (Mesa de 23 d'abril del 1997).

 RGE núm. 2200/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa als Criteris Generals per a l'elaboració del Pla
Director Sectorial Energètic de les Illes Balears aprovat pel Consell
de Govern.  (Mesa de 23 d'abril del 1997).

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes

Balears, d'acord amb allò previst a l'article 170 i s. del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, presenta les següents propostes
de resolució als Criteris Generals per a l'elaboració del Pla Director
Sectorial Energètic de les Illes Balears aprovat pel Consell de
Govern:

1r.- A l'apartat "Necessitat i oportunitat de redactar els
criteris generals del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes
Balears" substituir el 4t. paràgraf i el principi del pel següent:

"El Govern Balear considera necessari establir una
estratègia pròpia de desenvolupament que permeti compatibilitzar
el benestar dels ciutadans i ciutadanes de la nostra Comunitat amb
la sostenibilitat ecològica d'aquest model. En aquest sentit, la
definició del sistema energètic és inseparable de la resta de
polítiques (territorial, urbanística, d'aigües, de residus, de transport,
d'infraestructures...) i ha de tendir, com la resta de les esmentades,
a fugir d'un creixement econòmic limitat en les esmentades, a fugir
d'un creixement econòmic limitat en termes quantitatius.

El caràcter no renovable dels nostres recursos i, molt
especialment, el territori, són incompatibles amb aquest model de
creixement que, en el camp energètic, té la seva traducció en un
increment de la demanda molt superior a allò recomanable i, per
suposat, ecològicament sostenible.
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En aquest sentit, el futur Pla Director Sectorial Energètic
ha de tenir com a objectiu fonamental no només la satisfacció de
l'abastiment sinó la reducció de les nostres necessitats mitjançant
una adequada política de gestió de la demanda".

2n.- Dins l'apartat "Objectiu general del Pla Director
Sectorial" substituir el segon, tercer i quart paràgrafs pel següent:

"L'objectiu del Pla serà combinar la garantia del
subministre amb els següents objectius ordenats per ordre de
prioritat:

- l'estalvi energètic i la protecció del medi ambient
- la qualitat del servei
- la minimització del cost econòmic"

3r.- Dins l'apartat "Objectiu general del Pla Director
Sectorial" eliminar del 6è paràgraf la referència als recursos
autòctons convencionals.

4t.- Dins l'apartat "Objectiu general del Pla Director
Sectorial" eliminar el 7è paràgraf.

5è.- Dins l'apartat "Proposta de Criteris Generals", al
punt 3.2. afegir "primant, en qualsevol cas, aquells recursos menys
contaminants".

6è.- Dins l'apartat "Proposta de Criteris Generals", llevar
la darrera frase del punt 4.2 i afegir un nou punt que digui:

"El potenciament de les energies renovables serà una de
les línies estratègiques fonamentals del Pla i contemplarà, entre
d'altres, les següents mesures:

a) Establiment d'una regulació específica d'àmbit
autonòmic amb rang de llei.

b) Finançament de línies d'investigació i
desenvolupament de les energies renovables.

c) Finançament i aplicació de mesures fiscals favorables
a la implantació d'aquest tipus d'energies.

d) Promoció de la informació relativa a les avantatges
inherents a les energies renovables tant pel que fa als usuaris com
pel que fa a les diferents instàncies administratives.

e) Simplificació dels tràmits administratius previs a la
instal•lació d'energies renovables i coordinació institucional,
especialment amb les instàncies europees.

f) Elaboració d'un pla d'utilització de fons d'energia
renovable a la pròpia administració pública i organismes
dependents.

g) Elaboració d'un pla de foment de la utilització de les
energies renovables als habitatges subvencionats i/o promoguts
per la pròpia administració autonòmica.

En concret, i com a mínim, es consideraran les següents
fonts d'energies renovables:"

7è.- Dins l'apartat "Proposta de Criteris Generals", al punt
4.2.4. llevar "... i de serveis com a industrials" fins al final.

8è.- Dins l'apartat "Proposta de Criteris Generals", llevar
el punt 4.2.5.

9è.- Dins l'apartat "Proposta de Criteris Generals", llevar
el punt 4.2.6.

10è.- Dins l'apartat "Proposta de Criteris Generals" afegir
un punt 5.4. que digui:

"El Pla, entre d'altres, haurà de contemplar les següents
mesures relatives a l'estalvi i eficiència energètica:

a) Establiment d'una regulació específica d'àmbit
autonòmic amb rang de llei.

b) Finançament i aplicació de mesures fiscals favorables
a la implantació de mesures en l'estalvi i l'eficiència energètica.

d) Promoció de la informació relativa a l'estalvi energètic
tant entre els usuaris com entre les diferents instàncies
administratives.

e) Elaboració d'un pla d'increment de l'eficiència
energètica a la pròpia administració pública i organismes
dependents.

g) Elaboració d'un pla de foment de l'eficiència energètica
als habitatges subvencionats i/o promoguts per la pròpia
administració autonòmica.

11è.- Dins l'apartat "Proposta de Criteris Generals", llevar
el punt 6.3.

Palma, a 14 d'abril del 1997.
El portaveu:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
El Grup Parlamentari Socialista, d'acord amb allò previst

a l'article 170 i s. del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les següents propostes de resolució als Criteris Generals
per a l'elaboració del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes
Balears aprovat pel Consell de Govern:

1.- El Parlament constata novament, i ho reprova,
l'incompliment durant 10 anys per part del Govern de l'obligació de
redactar, tramitar i sotmetre a aprovació del Parlament de les
Directrius d'Ordenació Territorial de les Illes Balears.
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2.- El Parlament considera que el Govern fa un ús abusiu,
en clar frau de llei, del mecanisme excepcional de la Llei
d'Ordenació Territorial, per fer Plans Territorials Parcials i Plans
Directors Sectorials en absència de Directrius d'Ordenació
Territorial.

3.- El Parlament rebutja el document denominat "Criteris
Generals del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears"
ja que no aporta cap element de política territorial ni de política
energètica, a les que el Pla hagi d'acomodar-se, per tant no
complimenta els objectius de la Disposició Transitòria Única de
la Llei.

4.- El Govern elaborarà un nou document de criteris que
contengui com a mínim definicions generals sobre:

- Objectius del Pla.
- Anàlisi sectorial i diagnòstic sobre eficàcia econòmica

i social.
- Articulació amb els Plans i el planejament existent.
- Justificació i definició general de les infraestructures,

especialment pel que fa a eventual necessitat de noves plantes
energètiques i instal•lacions de transport i distribució i les
característiques que aquests equipaments han de tenir, amb
especial atenció a la seva incidència ambiental.

- Estudi econòmic i financer.
- Prioritats d'execució dels programes.
- Termini de vigència del Pla.
- Mesures de incentivació que afavoreixin la consecució

dels objectius assenyalats.

5.- L'entrada en vigor del Protocol elèctric obligarà el
Govern a assumir plenament i exclusiva les competències en
matèria de planificació energètica, fins ara exercides en règim de
cooperació amb les empreses titulars del serveis públics. El
Govern les exercirà prioritzant els criteris de:

- seguretat en l'abastiment
- minimització d'impactes ambientals
- evitar els sobre costos derivats de la insularitat i del

reduït tamany del mercat.

6.- El Govern primarà les condicions de respecte al medi
ambient per damunt de les condicions econòmiques, per tant,
l'objectiu principal del futur pla serà el de garantir el
subministrament d'energia en les condicions més avantatjoses des
del punt de vista mediambiental i econòmic.

7.- Serà objectiu del futur Pla l'estímul i la potenciació
de l'estalvi energètic a través d'adequats sistemes de gestió de la
demanda.

8.- Entre les diferents opcions energètiques s'han de
potenciar el gas natural (per tal d'afavorir la diversificació de les
fonts d'aprovisionament energètic i la reducció  d'emissions
globals i específica de contaminants.

9.- Es destinaran fons, prioritàriament, a potenciar la
investigació en el desenvolupament d'energies renovables i
autòctones, sabent que algunes d'aquestes estan en el llindar de la
viabilitat econòmica.

Palma, a 14 d'abril del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
El Grup Parlamentari Mixt, d'acord amb allò previst a

l'article 170 i s. del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les següents propostes de resolució als Criteris Generals
per a l'elaboració del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes
Balears aprovat pel Consell de Govern:

1.- El Parlament de les Illes Balears considera l'energia
com un factor limitant per al creixement de l'oferta turística i
residencial.

2.- El Parlament de les Illes Balears assumeix com
objectiu fonamental la disminució del consum d'energia per reduir
les emissions de diòxid de carboni que modifiquen el clima,
adoptant el compromís de reduir les emissions de CO2 en un 20%
per a l'any 2005 en relació als nivells de 1990.

3.- El Parlament de les Illes Balears dona prioritat a
l'estalvi, l'ús eficient de l'energia i les energies renovables enfront
de l'increment de la disponibilitat amb recursos energètics
convencionals, establint una moratòria en l'increment de les
disponibilitats de recursos energètics convencionals fins que no
s'hagi esgotat tot el potencial d'estalvi i de les energies renovables
avui desaprofitat.

4.- El Parlament de les Illes Balears contempla inversions
públiques, normativa i polítiques fiscals a fi de potenciar les opcions
alternatives no contaminants de subministrament energètic.

5.- El Parlament de les Illes Balears contempla la
implantació de polítiques actives de gestió de la demanda
encaminades a fomentar l'estalvi i l'ús eficient de l'energia.

6.- El Parlament de les Illes Balears contempla la
realització d'auditories energètiques i operacions de demostració
sobre estalvi i ús eficient de l'energia.

7.- El Parlament de les Illes Balears renuncia a la
connexió elèctrica amb el continent.

8.- El Parlament de les Illes Balears considera que s'ha de
fomentar la descentralització energètica mitjançant sistemes de
cogeneració.

9.- El Parlament de les Illes Balears considera que s'han
d'avaluar els costos ecològics i socials de les diferents opcions de
subministrament energètic.

10.- El Parlament de les Illes Balears pren en consideració
l'aportació al subministrament energètic renovable de l'energia solar
passiva.

11.- El Parlament de les Illes Balears limita l'aprofitament
energètic de la biomassa al manteniment de la biodiversitat dels
boscos i garrigues.

12.- El Parlament de les Illes Balears no considera com a
renovable l'eneergia continguda en els residus.

Eivissa, a 12 d'abril del 1997.
El portaveu suplent:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
El Grup Parlamentari Popular, d'acord amb allò previst

a l'article 170 i s. del Reglament del Parlament de les Illes Balears,
presenta les següents propostes de resolució als Criteris Generals
per a l'elaboració del Pla Director Sectorial Energètic de les Illes
Balears aprovat pel Consell de Govern:

"El Parlament de les Illes Balears constata que els
criteris generals per a l'elaboració del Pla Director Sectorial
Energètic de les Illes Balears són els més adients per garantir tant
el futur energètic com el respecte Mediambiental".

Palma, a 10 d'abril del 1997.
La portaveu:
Maria Salom i Coll.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, d'acord amb

allò previst a l'article 170 i s. del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, presenta les següents propostes de resolució als
Criteris Generals per a l'elaboració del Pla Director Sectorial
Energètic de les Illes Balears aprovat pel Consell de Govern:

1.- Als objectius generals (pàg. 3, consideracions):
Supressió de "Potenciació dels recursos autòctons convencionals".

2.- En la darrera consideració suprimir la frase "sense
limitar el desenvolupament socioeconòmic".

3.- Al punt 1. Addició "considerant la seva realitat
pluriinsular".

4.- Al punt 2. Substituir l'any 2015 per l'any 2030.

5.- Al punt 3. Addició "sempre que els impactes
ambientals generats pel seu ús no siguin superiors als que es
generarien amb recursos externs".

6.- Al punt 4.1. (primera línia)- substituir "es poden
definir com aquelles fonts...", per "són aquelles fonts..."

7.- Addició d'un nou punt 4.2.6. "Considerant els
possibles aprofitaments de l'energia de les onades marines".

8.- Addició de nous criteris:

"8.- L'objectiu prioritari del Pla serà la reducció de la
punta de demanda energètica. La correcte gestió de la demanda
serà un punt bàsic del Pla".

"9.- El Pla descartarà el subministrament per connexió
amb cable amb la península".

"11.- El Pla Director Sectorial Energètic preveurà la
substitució progressiva dels carburants actuals pel gas natural".

"12. El Pla preveurà la implantació progressiva de
xarxes de distribució de gas natural a totes les poblacions de les
Illes Balears".

"13.- El Pla contemplarà la implantació de tarifes
progressives que penalitzin el consum i incentivin l'estalvi".

"14.- El Pla preveurà el desenvolupament d'una política
d'investigació i difusió de les energies renovables".

"15.- El Pla preveurà iniciatives fiscals que afavoreixin
l'ús de les energies renovables i l'estalvi i l'eficiència energètica".

"16.- El Pla establirà una doble consideració ambiental:
local i global. Qualsevol modificació dels sistemes actuals de
producció d'eneergia ha de disminuir -o com a mínim no
incrementar- l'impacte ambiental generat a nivell local (afecció
territorial, contaminació local, etc) i a nivell general, i en concret,
considerarà la necessitat que les Balears disminueixin la seva
producció de CO2".

Palma, a 14 d'abril del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2273/97, subsegüent a la Interpel•lació RGE
núm. 545/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
política del Govern respecte del foment de les relacions culturals
entre les diferents illes Balears i Pitiüses. (Mesa de 23 d'abril  del
1997).

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveu l'article 153 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM presenta la següent Moció subsegüent a la Interpel•lació RGE.
núm. 545/97, relativa a política del Govern respecte del foment de
les relacions culturals entre les diferents illes Balears i Pitiüses.

1.- El Parlament manifesta la conveniència i la necessitat
que entre les diferents Illes Balears hi hagi un flux intens i
permanent d'intercanvis culturals. De la seva existència se'n
derivarien, entre molts altres, dos fets absolutament positius: a)
d'una banda, ampliar l'àmbit territorial de difusió de les
manifestacions culturals sorgides a cada illa; b) de l'altra,
l'increment de la cohesió i la vertebració de les diverses societats del
nostre país pluriinsular.

2.- El Parlament insta les administracions públiques de les
Balears a promoure, fomentar i facilitar els intercanvis culturals
entre les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, sempre
des de la igualtat i en un sentit pluridireccional.

3.- El Parlament insta el Govern perquè impulsi, de
manera continuada i planificada i mitjançant les estructures
politicoadministratives que en cada cas siguin més adients, la
coordinació i la cooperació entre els diferent Consells Insulars per
tal de promoure i desenvolupar intercanvis culturals entre cada illa
i les altres.

4.- El Parlament insta el Govern i els Consells Insulars a
que destinin anualment un percentatge del seu pressupost al foment
dels intercanvis culturals entre les diferents Illes Balears. Així
mateix, a que elaborin anualment un pla per al foment d'aquests
intercanvis. En el marc d'aquest pla, s'hi hauran d'encabir les
iniciatives promogudes per les iniciatives promogudes per les
entitats i les empreses culturals privades, així com també les
propostes sorgides de la societat civil.

Palma, a 17 d'abril  del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.10. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA

ESCRITA
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2244/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a control de les
marques del grup d'empreses Yanko. (Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2246/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a judici sobre el
caràcter fraudulent de la venda de les marques del grup Yanko.
(Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2247/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a creació
d'empreses comercialitzadores del grup Yanko al Japó i als EUA.
(Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2252/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a representants
del Govern a les empreses Balear Boots, Vidal Boots, Tracalsa i
Nova Generació d'Exportació Balear SA. (Mesa de 23 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2278/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a campanya per
prevenció i extinció d'incendis a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 23 d'abril
del 1997).

 RGE núm. 2279/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla
d'Infraestructures de xarxa viària per a les Illes Balears. (Mesa de
23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2280/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis realitzats
sobre el Pla d'Infrestructuress de xarxa viària per a les Illes
Balears. (Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2281/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a estudis realitzats
sobre viabilitat del tren a l'illa de Mallorca. (Mesa de 23 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2282/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a acords entre el
Govern Balear i el Ministeri de Foment per inversió en
infraestructures de xarxa viària a les Illes Balears. (Mesa de 23
d'abril  del 1997).

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

1.- Si la intenció de Foment Industrial SA era fer-se amb
el control de les marques del grup d'empreses Yanko:

- Per què no es va entendre amb Forma Nova Export, que
n'era titular?

- Per què no va exigir l'esclusivitat en el dret d'ús de les
marques del grup d'empreses Yanko per part de Nova Generació?

2.- Com s'explica que 15 milions dels 255 aportats per
Foment Industrial SA a l'ampliació de capital de Nova Generació
fossin lliurats amb sis mesos d'antelació, quan encara no existia
Nova Generació d'Exportació Balear Sa, ni tan sols Forma Nova
Export?

3.- Quin lloguer se satisfeia a Forma Nova pel dret d'ús de
les marques del grup d'empreses Yanko?

4.- Quin seguiment es feia de les ajudes concedides? 

Palma, a 16 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Per què ni el Govern, ni Foment Industrial SA, ni tan sols
Nova Generació d'Exportació Balear SA no es personaren en el
judici sobre el caràcter fraudulent de la venda de les marques del
grup d'empreses Yanko?

Qui ha pagat les costes de l'esmentat judici? 

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

El Conseller Sr. Camp, en compareixença en el
Parlament, va fer esment a la creació de diverses empreses
comercialitzadores lligades al grup d'empreses Yanko al Japó i als
Estats Units. De quines empreses es tracta? Quins són els
accionistes i en quina proporció? 

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins són els representants del Govern a les empreses
Balear Boots, Vidal Boots, Tracalsa i Nova Generació
d'Exportació Balear SA?

Té intenció el Govern de vendre la seva p`participació
en aquestes empreses?

Palma, a 16 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins recursos materials i personals pensa destinar el
Govern per la campanya del 1997 per prevenció i extinció
d'incendis a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 16 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta escrita.

Quin és el Pla d'infraestructures de xarxa viària per a les
Illes balears presentat al Ministeri de Foment de l'Estat Espanyol?
Qui el va elaborar? Quins criteris econòmics, socials i ecològics
s'han utilitzat per a la seva elaboració?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins estudis s'han realitzat, a nivell de viabilitat
econòmica, impacte ecològic i social, etc., per part del Govern
Balear per l'elaboració del pla d'infraestructures de xarxa viària per
a les Illes Balears? Quins s'han presentat al Ministeri de Foment del
Govern Espanyol?

Palma, a 28 de gener del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins estudis s'han realitzat per part del Govern Balear
sobre viabilitat econòmica, social i ecològica del transport públic a
les Illes Balears?

Palma, a 16 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta escrita.

Quins són els acords i en base a quins criteris i estudis, el
Govern Balear i el Ministeri de Foment del Govern Espanyol, han
arribat per afirmar que es signarà un conveni sobre inversions de
54.000 milions de pessetes, per les infraestructures de la xarxa
viària de les Illes Balears?

Palma, a 16 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.
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3.11. PREGUNTES AMB
SOL•LICITUD DE RESPOSTA ORAL

DAVANT PLE
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2188/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a traçat autopista Llucmajor-Manacor.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 23 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2189/97, de l'Hble. Sr. Diputat Eberhard
Grosske, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a projecte autopista Palma-Manacor. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2230/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Mesquida,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a irregularitats dins
l'empresa "Moda y Diseño Balear SA". (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2231/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla Bit.
(Ratificació de l'admissió per delegació. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2232/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a normativa que
regula el Pla Bit. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de
23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2233/97, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Garcia, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informació que
dona el 012. (Ratificació de l'admisssió per delegació. Mesa de 23
d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2235/97, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Mª
Barceló, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a expedients
sancionadors revocats o arxivats. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2236/97, de l'Hble. Sr. Diputat Xavier Tejero,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a valoració de
l'efectivitat dels centres de menors. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2237/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a carta alertant els tours
operators. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 23
d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2238/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a entitat a qui
s'abonaran els diners de la Regata Illes Balears. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2239/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost total de
l'organització de la Regata Illes Balears. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2240/97, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Conselleria
que col•laborarà amb la Regata Illes Balears. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2245/97, de l'Hble. Sr. Diputat Pere Sampol,
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a ajudes per
reforestació. (Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2277/97, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Ramon
Balanzat, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a centre de
recuperació d'animals ferits a Eivissa. (Mesa de 23 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2294/97, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a Decret desenvolupament normativa de l'IBAS.
(Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2295/97, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Thomàs, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, relativa a creació de la Mesa de diàleg social. (Mesa de 23
d'abril  del 1997).

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin és el cost estimat per al tram d'autopista comprés
entre Llucmajor i Manacor i quin serà el traçat del mateix? 

Palma, a 14 d'abril  del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin és el nivell d'elaboració en què es troba el projecte
d'autopista Palma-Manacor en el tram comprés entre Manacor i
Llucmajor? 

Palma, a 14 d'abril  del 1997.
El diputat:
Eberhard Grosske i Fiol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan va tenir coneixement el Govern de les irregularitats
que s'han produït dins l'empresa "Moda y Diseño Balear SA"? 

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
El diputat:
Joan Mesquida i Ferrando.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Existeix alguna redacció o documentació del Pla Bit? 

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina normativa regula el Pla Bit? 

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina informació es dona al 012? 

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
La diputada:
Carme García i Querol.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina opinió té el conseller de Sanitat i Consum del fet
de que a la seva Conselleria s'arxivin expedients sancionadors per
incomplir la pròpia Conselleria els terminis de tramitació dels
expedients sancionadors? 

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears sobre l'efectivitat terapèutica dels centres de
reforma on són atesos els menors? 

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
El diputat:
Xavier Tejero i Isla.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quines han estat les actuacions de la Conselleria de
Turisme davant el lliurament d'una carta, per part de l'Oficina
Diplomàtica del Regne Unit, alertant als tour operators i a la vegada
els turistes, sobre els riscs de la delinqüència que poden sofrir en les
visites a les nostres Illes? 

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

A quina empresa, associació o entitat s'abonaran els diners
que el Govern Balear dedica a la Regata Illes Balear? 

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quin és el cost total que té l'organització de la Regata Illes
Balears, i quin percentatge del mateix és cobert per ajudes
d'institucions públiques? 

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina Conselleria col•laborarà econòmicament en
l'organització de la Regata Illes Balears, i amb quines quantitats?

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Segons el Cap de Servei de Conservació de la Natura
s'han deixat d'invertir 60 milions de pessetes en ajudes per
reforestació per manca de peticions. Quins mecanismes s'han
emprat per donar difusió a aquesta línia de subvencions? 

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
El diputat:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Té previst el Govern, a curt termini, crear un centre de
recuperació d'animals ferits a l'illa d'Eivissa? 

Palma, a 16 d'abril  del 1997.
El diputat:
Josep Ramon Balanzat i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quan té previst el Govern aprovar el decret per
desenvolupar la normativa de creació de l'IBAS? 

Palma, a 16 d'abril  del 1997.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant Ple.

Quina explicació dóna el Govern als continus retards en
la creació de la Mesa de diàleg social? 

Palma, a 16 d'abril  del 1997.
La diputada:
Margalida Thomàs i Andreu.

3.12. PREGUNTES AMB SOL•LICITUD
DE RESPOSTA ORAL DAVANT

COMISSIÓ
Ordre de Publicació

 RGE núm. 2288/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaracions del Conseller
sobre l'oferta turística il•legal legalitzable, a contestar davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2289/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a places hoteleres obsoletes,
a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 23 d'abril  del
1997).

 RGE núm. 2290/97, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a destí dels establiments amb
places hoteleres obsoletes, a contestar davant la Comissió de Turisme
. (Mesa de 23 d'abril  del 1997).

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat sotasignant
formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la pregunta següent
amb sol•licitud de resposta oral davant la comissió de Turisme.

A unes declaracions a un mitjà de comunicació
especialitzat el Sr. Conseller de Turisme va manifestar que a la
nostra Comunitat hi ha molta oferta il•legal que és absolutament
legalitzable i l'únic que hi ha que fer és simplificar la tramitació i la
burocràcia existent. Ens pot explicar, exactament, aquestes
afirmacions?

Palma, a 16 d'abril  del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la
comissió de Turisme.

El Sr. Conseller ha declarat, recentment, que a les
nostres Illes hi ha al voltant de cent mil places hoteleres obsoletes
que hauran de sortir del mercat.

Ens pot explicar quines mesures pensa emprar la
Conselleria per tal que aquestes places deixin de comercialitzar-
se, i quin termini s'ha marcat la Conselleria per dur-ho a terme?

Palma, a 16 d'abril  del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 155 i 156 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de la Comunitat Autònoma, la
pregunta següent amb sol•licitud de resposta oral davant la
comissió de Turisme.

Quin destí es pensa donar a aquests establiments amb
places hoteleres obsoletes, una vegada fora del mercat?

Palma, a 16 d'abril  del 1997.
El diputat:
Joan Marí i Serra.

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2241/97, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunions del Conseller de Cultura del Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb els consellers de
Cultura dels diferents Consells Insulars de les Illes Balears. (Mesa
de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2291/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a regulació de la modificació i implantació de les tarifes
dels serveis de subministrament d'aigua en alta. (Mesa de 23 d'abril
del 1997).

 RGE núm. 2321/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a finançament de la Universiada. (Mesa de 23 d'abril  del
1997).

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari  Popular, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Atesa la riquesa cultural que té la nostra Comunitat
Autònoma i per tal de fomentar la coordinació en aquesta matèria
entre les diferents illes que formen la mateixa, el Grup
Parlamentari Popular considera positives les reunions que
suposarien posar de manifest els vincles culturals que uneixen les
nostres illes i la necessitat de mantenir un major grau de
col•laboració entre les diferents administracions insulars i
autonòmiques.

Es per tots aquests motius que el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent Proposició no de Llei:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a que, una vegada cada sis mesos, es

reuneixin baix la Presidència del Conseller de Cultura del Govern
Balear, els Consellers de Cultura de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, per tal de coordinar les activitats culturals
interinsulars".

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
El portaveu:
Maria Salom i Coll.
El diputat:
Joan Mari i Tur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari  Socialista, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha assumit
les funcions i competències de l'Estat en matèria d'intervenció de
preus, transferències fetes pel Reial Decret 2340/1982, de 24 de
juliol.

Atès que el servei d'abastament d'aigua potable a les
poblacions està subjecte a preus autoritzats. Consideram que el
servei d'abastament ha d'incloure el subministrament d'aigua en alta,
i el subministrament domiciliari en baixa.

Per que el proveïdor d'aigua en alta aporta un component
essencial al sistema integral d'abastament d'aigua a la població i
desenvolupa a l'igual que el concessionari distribuïdor de l'aigua en
baixa, una activitat per satisfer l'interès públic, no podent defugir el
règim de control de preus.

Per les consideracions anteriors es dedueix que la potestat
administrativa d'intervenció de preus no sols pot afectar al
subministrament domiciliari, sinó que ha d'afectar a tots els
components qualsevol sigui la fase de producció, comercialització
o venda al públic, del bé en qüestió.

El control del procés inflaccionari, els principis d'eficàcia
i rendibilitat social dels serveis públic, i la pròpia definició de
l'aigua i la seva gestió com un bé de primera necessitat, obliguen a
l'administració a exercir les seves competències i per tant incloure
tots els processos que comprenen el subministrament d'aigua a les
poblacions, a un control de preus, que permetin justificar a
l'administració la seva autorització.

Les consideracions fetes es concreten en un problema ben
real per a les poblacions de les nostres illes, perquè es condicionen
els preus de l'abastament domiciliari als costos del subministrament
a l'alta que defugen tot control, el Grup Parlamentari Socialista al
parlament de les Illes Balears presenta pel seu debat al Plenari del
Parlament, la següent Proposició no de Llei:

1.-El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que d'acord amb l'exercici
de les seves competències, inclogui el subministrament d'aigua en
alta que ha de servir per l'abastament de les poblacions al règim
existent de preus autoritzats.

Palma, a 17 d'abril  del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari  Socialista, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La celebració dels Jocs Mundials Universitaris de l'any
1999 a la ciutat de Palma de Mallorca suposa un esdeveniment de
primer ordre, que exigirà un esforç inversor per part de les
institucions de les Illes Balears.

El caràcter internacional dels Jocs, i la seva repercussió
mundial, fa que el paper del Govern d'Espanya a través del
"Consejo Superior de Deportes" resulti essencial per al bon fi
d'aquests. I resultant que, en aquests moments, el compromís de
col•laboració econòmica en el finançament dels Jocs es resumeix
pràcticament a la recaptació d'un sorteig de la Loteria Nacional,
és per això que es presenta aquesta proposició no de llei:

El Govern Balear instarà al Govern de l'Estat espanyol
perquè concreti, el més aviat possible, de forma clara i inequívoca,
una aportació econòmica suficient per a la correcta realització dels
Jocs Mundials Universitaris que tendran lloc a Palma de Mallorca
el 1999.

Palma, a 21 d'abril  del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

 RGE núm. 2203/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a retirada de les monedes amb l'efígie de Felip V, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2286/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a obres de la Ronda nord del municipi d'Inca, amb
qualificació de tramitació davant la Comissió d'Ordenació
Territorial. (Mesa de 23 d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2292/97, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a implantació de sistemes de connexió informàtica de totes
les oficines d'informació turística de les Illes Balears, amb
qualificació de tramitació davant la comissió de Turisme (Mesa de 23
d'abril  del 1997).

 RGE núm. 2307/97, del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, relativa a increment de les tarifes aèries, amb qualificació de
tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial. (Mesa de 23
d'abril  del 1997).

Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Comissió.

Recentment s'ha sabut que la Fàbrica Nacional de Moneda
y Timbre ha pres la decisió d'encunyar les noves monedes de
cinquanta pessetes amb l'efígie del rei Felip V.

El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM considera del tot
desencertada aquesta decisió en base a les següents raons:

a) Felip V personifica històricament l'inici de la
institucionalització jurídica i política de l'Estat espanyol com un
Estat centralista i uniformista. Amb el seu regnat, el Regne
d'Espanya va deixar de ser una unió de regnes que coexistien en una
situació de signe confederal -compartien el mateix rei però tenien
unes institucions, unes lleis, uns règims fiscals i unes identitats
culturals i lingüístiques en gran mesura plenament sobiranes- i es va
transformar en un Estat-nació unitarista, la primera raó política del
qual va passar a ser la consecució de l'homogeneïtzació absoluta de
la totalitat d'un territori nacionalment plural a les lleis, institucions
i llengua de Castellà.

b) Amb l'inici del regnat de Felip V, i amb el Decret de
Nova Planta que es promulga tot seguit (1716), Mallorca i Eivissa-
Formentera, igualment que la resta dels països de la Corona
d'Aragó, amb l'excepció de Menorca, varen sofrir un daltabaix de
conseqüències històriques ben negatives. El nostre país va veure
com eren suprimides les institucions polítiques pròpies; les
competències polítiques i administratives que fins aleshores havia
tengut  varen passar a mans de la Corona de Castella i dels seus
representants instal•lats a les Illes; l'administració dels recursos
econòmics, que anteriorment eren gestionats pels organismes
balears, ara passa a la Corona; la llengua catalana comença a ser
víctima d'una planificada estratègia del poder -lleis, governants,
classes dirigents...,- que tenia com a únic objectiu anar-la substituint
progressivament per la llengua castellana en l'àmbit dels usos cultes
i de prestigi.

c) Encara que ja hagin passat més de dos segles i mig, i
malgrat les Illes Balears es trobin en l'actualitat en un context
constitucionalment que parcialment ha rectificat les mesures
impulsades per Felip V i el Decret de Nova Planta, les seqüeles de
les decisions polítiques que aleshores ens varen ser imposades de
manera violenta no han desaparegut del tot, per la qual cosa el
nostre país presenta en el darrer tram del segle XX dèficits ben
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evidents en l'àmbit de l'autogovern polític i fiscal i en la llengua
i la cultura que ens són pròpies.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
que impulsi les iniciatives polítiques que siguin necessàries per tal
d'aconseguir que no s'encunyin més i que siguin retirades les
monedes amb l'efígie de Felip V, la memòria del qual no pot ser
mereixedora de recordança pel nostre poble.

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Comissió.

El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM considera una
prioritat en la política d'inversions en carreteres les
circumval•lacions i vies de cintura als nuclis de població a fi
d'evitar l'entrada del trànsit de pas pels carrers de les ciutats i
permetre, en general, la descongestió dels centres.

En el cas de la ciutat d'Inca, l'execució de la Ronda Nord
prevista en el Pla General d'Ordenació Urbana garantiria el
desviament d'una part important de trànsit cap a la perifèria
contribuint a l'estratègia de restringir el trànsit rodat al centre.

La Ronda Nord consta de tres fases:

1) de la carretera de Palma (c/ General Luque) a la
carretera de Mancor: 1.833 metres de longitud de vial, uns 170
milions de pessetes de pressupost.

2) De la carretera de Mancor a la carretera de Lluc: 955
metres, uns 55 milions.

3) De la carretera de Lluc a la carretera d'Alcúdia: 1015
metres, uns 60 milions de pessetes.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent poposició no de Llei

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
Balear a adjudicar les obres de la Ronda Nord del municipi d'Inca
abans del 31-12-98.

Palma, a 15 d'abril  del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista, presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Els avanços tècnics en matèria informàtica han obert tota
mena de possibilitats d'intercanvi d'informació entre les persones
i les distintes administracions i col•lectius sense cap dificultat, ni
tan sols despeses econòmiques molt substancioses per a les
administracions i col•lectius beneficiats.

Si bé en tots els àmbits de l'administració i dins els
distints sectors de la vida pública i privada l'intercanvi
d'informació es considera molt important, en el sector turístic, tal
vegada per la importància que té a la nostra Comunitat, encara ho
és més i per tant consideram que és necessària la dotació d'aquests

sistemes als distints sectors de l'administració i especialment a la
informació turística dels nostres pobles i ciutats.

Des del Grup Parlamentari Socialista consideram que és
imprescindible i necessari que les oficines d'informació turística
dels Consells i dels Ajuntaments siguin informatitzades i
interconnectades entre elles per tal de poder accedir a la informació
de cada municipi, de cada zona turística de les Illes Balears.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista proposa a la
Comissió de Turisme la següent proposta d'acord:

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de la
Comunitat Autònoma a:

Assumir el finançament de la implantació de sistemes de
connexió informàtica de totes les oficines d'informació turística de
les Illes i la seva connexió a Internet".

Palma, a 16 d'abril  del 1997.
El portaveu:
J. Francesc Triay i Llopis.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D) 
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents

del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, presenta la proposició no de llei
següent perquè sigui tramitada davant Comissió.

L'acord coordinat de les companyies aèries d'incrementar
les tarifes aèries a partir del 25 d'abril suposa una considerable
pujada dels preus dels bitllets que els usuaris illencs han de fer
efectiu, encarint encara més els trasllats entre les Balears i entre les
Balears i la península. Les pujades arribarien fins a un 25%, a més
d'eliminar-se algunes de les anomenades tarifes reduïdes.

Aquesta mesura ve a augmentar encara més el cost de la
insularitat i és contrària a les demandes de la nostra societat en el
sentit de, precisament, abaratir el cost del transport, atès que degut
a les nostres característiques geogràfiques es limita al transport
marítim i aeri.

És per això que el Grup Parlamentari Nacionalista-PSM
presenta la següent proposició no de Llei

1.- El parlament de les Illes Balears acorda adreçar-se a
les companyies aèries que incrementin les seves tarifes, per tal de
fer-los arribar la protesta institucional més enèrgica.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
denunciar aquesta pujada davant el Tribunal de la Competència, pel
que pot suposar de pràctica monopolítica.

3.- El Parlament de les Illes Balears acorda reclamar de
l'Administració de l'Estat un increment en el descompte que s'aplica
als residents en el transport aeri.

Palma, a 17 d'abril  del 1997.
El portaveu:
Pere Sampol i Mas.
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3.16. SOL•LICITUDS DE
COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A) 
 RGE núm. 2215/97, del Govern de la Comunitat
Autònoma , relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de la Funció Pública.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 d'abril  del 1997, admeté  l'escrit de referència, que sol•licita
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de la Funció Pública,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal
d'informar sobre el Sistema Integral de Gestió d'Emergències (SIGE
112).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
 RGE núm. 2299/97, del Govern de la Comunitat
Autònoma , relatiu a sol•licitud de compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller d'Economia i Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 d'abril  del 1997, admeté  l'escrit de referència, que sol•licita
la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Economia i Hisenda,
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar
sobre la política del Govern pel que fa a l'ordenació del sector del
joc.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

A) 
Relativa a retirada Interpel•lació RGE. núm. 801/97. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 d'abril  del 1997, es donà per assabentada del contingut de
l'escrit RGE núm. 2191/97, presentat pel Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual retira la Interpel•lació RGE. núm.
801/97.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a ampliació del període de presentació d'esmenes

al Projecte de Llei RGE. núm. 2136/97, de sòl rústic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 d'abril  del 1997, a la vista de l'escrit RGE. núm. 2320/97,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i d'acord amb l'article 93
del Reglament de la Cambra, acordà d'ampliar el període de
presentació d'esmenes al projecte de llei de referència, publicat al
BOPIB núm. 99, de 18 d'abril del 1997. Aquest termini que serà de
vuit dies, finalitzarà dia 8 de maig del 1997, a les 13 hores.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril  del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A) 
Relativa a nomenament del Sr. Cosme Bonet i Bonet, com

a personal eventual.

Atès que a la relació de Llocs de Treball aprovada per la
Mesa de la Cambra en sessió celebrada dia 8 de gener del 1992,
contempla l'existència de places adscrites al servei dels Grups
Parlamentaris de la Cambra, amb caràcter de Personal Eventual.

Atès que l'esmentat lloc de treball és considerat com de
confiança dels Grups Parlamentaris i que resta vacant.

Atesa la proposta de dia 14-04-97 del Grup Parlamentari
Socialista, RGE. núm. 2195/97 del 14-04-97.

Assabentada la Mesa a la reunió de dia 15-04-97 i
actuant per delegació del Molt Hble. Sr. President, i en ús de les
facultats previstes a l'article 54 de l'Estatut del Personal del
Parlament de les Illes Balears, es dicta la següent:

RESOLUCIÓ:

1.- Nomenar al Sr. Cosme Bonet i Bonet, amb DNI núm.
18.224.074, com a Personal Eventual adscrit al Grup Parlamentari
Socialista, i amb retribucions assimilades a les d'un funcionari de
carrera del Cos d'Aux. Administratius del Grup D; amb efectes
econòmics i administratius a partir de la presa de possessió.

2.- La present Resolució es publicarà en el Butlletí Oficial
del Parlament de les Illes Balears, per a coneixença general.

A la seu del Parlament, a 15 d'abril  del 1997.
Per delegació del Molt Hble. Sr. President, la Secretària

primera del Parlament de les Illes Balears:
Maria del Pilar Ferrer i Bascuñana.

Ordre de Publicació

B) 
Relativa a substitucions a diverses comissions.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en reunió de
dia 23 d'abril del 1997, restà assabentada de l'escrit RGE núm.
2298/97, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el
qual es comuniquen les substitucions següents:

- Comissió de Drets Humans: l'Hble. Sra. Maria Neus Marí i Marí
substituirà l'Hble. Sr. Pere Palau i Torres.

- Comissió no permanent per a l'estudi de les causes de l'alta
sinistrabilitat a les carreteres i vies urbanes de les Illes Balears:
l'Hble. Sra. Maria Neus Marí i Marí substituirà l'Hble. Sra. Maria
del Pilar Ferrer i Bascuñana.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 d'abril del 1997.
El President del Parlament:
Joan Huguet i Rotger.
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